REGLEMENT
Landelijk Autorisatiepanel Quality & Relevance in the Humanities
Preambule
Na twee jaar zal het samenwerkingsverband het QRiH in zijn totaliteit
evalueren, daarbij de vraag beantwoordend of het instrument goed
functioneert en of en hoe het in de toekomst zal kunnen functioneren.
Daarbij zal expliciet betrokken worden: de rol van LOGOS; de samenstelling
van het LAP en de duur van de aanstelling van de leden van het LAP; de
omvang van de ondersteuning; de rol van de werkgroep.
Bekrachtigd op 20 juni 2017 door de gezamenlijke besturen van het
Samenwerkingsverband QRiH.
Dit reglement geeft uitvoering aan het gemeenschappelijk besluit van het
Samenwerkingsverband QRiH van DLG, DGO, DWB en KNAW om te komen
tot een landelijk geautoriseerd instrument voor de bepaling van kwaliteit en
relevantie van onderzoek in de geesteswetenschappen.

I BEGRIPSBEPALINGEN
1. Begripsbepalingen
Waar in dit Reglement sprake is van:
a) Samenwerkingsverband QRiH: de gezamenlijke besturen van
Disciplineoverleg Letteren en Geesteswetenschappen (DLG),
Disciplineoverlegorgaan Godgeleerdheid (DGO), Disciplineoverleg
Wijsbegeerte (DWO) en de Koninklijke Nederlandse Akademie van
Wetenschappen (KNAW);
b) Landelijk Autorisatiepanel: het voltallige Landelijk Autorisatiepanel,
bestaande uit 9 onderzoekers, benoemd voor een periode van 5 jaar
door het Samenwerkingsverband QRiH op voordracht van de
faculteiten en instituten die deel uit maken van het
Samenwerkingsverband, met als taak het autoriseren van het
Instrument;
c) Secretaris: de functionaris, aangesteld door het
Samenwerkingsverband, inclusief de ondersteunende organisatie;
d) Domeinpanels: panels voor de onderscheiden onderzoeksdomeinen,
ingesteld door het Landelijk Autorisatiepanel, elk bestaande uit 3 tot 7
leden, benoemd voor een periode van 5 jaar door het Landelijk
Autorisatiepanel, op voordracht van de landelijke onderzoeksscholen
die ressorteren onder het Samenwerkingsverband, met als taak het
adviseren van het Landelijk Autorisatiepanel;
e) Werkgroep: een Werkgroep van experts, ingesteld door het Landelijk
Autorisatiepanel, die het Landelijk Autorisatiepanel, de Domeinpanels
en de Secretaris adviseert en ondersteunt;

f) Instrument QRiH: door het Landelijk Autorisatiepanel jaarlijks per 1
september te autoriseren Instrument voor het vaststellen van kwaliteit
en relevantie van onderzoek in de geesteswetenschappen, als een
stelsel van definities van indicatoren en daaraan verbonden normen
voor kwaliteit en relevantie.
II LANDELIJK AUTORISATIEPANEL
1. Samenstelling
a. Het panel bestaat uit 9 leden, waarvan een voorzitter, gekozen uit zijn
midden; bij de initiële installatie kan worden afgeweken van de
aanstellingstermijn van 5 jaar om een cyclus van aftreden in volgende
jaren mogelijk te maken;
b. Het panel kan besluiten het panel uit te breiden met een lid uit de
(semi)publieke resp. private sector van de samenleving;
c. Het panel kan besluiten het panel uit te breiden met leden met
bijzondere expertise op het gebied van het beoordelen van kwaliteit en
relevantie van onderzoeksresultaten;
d. Het panel dient inhoudelijk een afspiegeling te zijn van het brede
domein van de geesteswetenschappen;
e. Het panel dient zo veel mogelijk de diversiteit binnen de
geesteswetenschappelijke onderzoeksgemeenschap te weerspiegelen,
in termen van leeftijd, gender, en functies; uitgesloten van benoeming
zijn decanen en onderzoeksdirecteuren.
2. Taak
Het Landelijk Autorisatiepanel
a. autoriseert jaarlijks het Instrument, na daarover advies te hebben
ingewonnen van de Domeinpanels, voor de duur van 1 jaar, ingaande
op 1 september, i.e. de eerste van het academisch jaar; het besluit
daartoe wordt zo mogelijk in juni voorafgaande daaraan genomen;
b. benoemt de Domeinpanels, op voordracht van de landelijke
onderzoeksscholen die ressorteren onder het Samenwerkingsverband;
c. is verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van het Instrument;
d. ziet toe op de werkzaamheden van de Domeinpanels, in het bijzonder
de totstandkoming van de adviezen.
3. Beslissingen
Het Landelijk Autorisatiepanel streeft naar beslissingen genomen in
consensus. In geval geen consensus wordt bereikt, zal er gestemd worden
met eenvoudige meerderheid; bij het staken der stemmen is de stem van de
voorzitter doorslaggevend.

4. Minimale aanwezigheid
Er wordt een minimale aanwezigheid van zeven leden van het Landelijk
Autorisatiepanel vooropgesteld om rechtsgeldig te kunnen vergaderen.
5. Systematische afwezigheid
In geval van niet-gemotiveerde systematische afwezigheid van een lid van het
Landelijk Autorisatiepanel, kan het Panel het Samenwerkingsverband op de
hoogte brengen, op basis waarvan een lid kan worden gedechargeerd.
6. Verslagen
De vergaderverslagen van het Landelijk Autorisatiepanel worden
gepubliceerd op de website QRiH. Jaarlijks wordt verslag uitgebracht aan
het Samenwerkingsverband QRiH.
III SECRETARIS
1. Taak
De Secretaris
a. bereidt de vergaderingen van het Landelijk Autorisatiepanel voor;
b. draagt zorg voor de uitvoering van de door deze genomen besluiten;
c. ziet met het Landelijk Autorisatiepanel toe op het proces van
advisering door de Domeinpanels voorafgaande aan de autorisatie;
d. bewaakt het gebruik van het Instrument in het kwaliteitskader dat het
Landelijk Autorisatiepanel heeft vastgesteld en vergaart informatie
omtrent de praktische bruikbaarheid daarvan;
e. ondersteunt het Landelijk Autorisatiepanel en de Domeinpanels bij de
verdere ontwikkeling van het Instrument.
2. Ondersteuning
De Secretaris
a. voert geregeld overleg met stafmedewerkers van deelnemende
faculteiten en instituten, belast met onderzoeksevaluatie;
b. draagt zorg voor de verwerking van de besluiten van het Landelijk
Autorisatiepanel en de verdere ontwikkeling van het digitale
Instrument.
IV DOMEINPANELS
1. Samenstelling
a. Een Domeinpanel bestaat uit 3 tot 7 leden, zulks afhankelijk van de
omvang en variatie van het onderzoeksdomein, zulks te bepalen op
voordracht van de landelijke onderzoeksscholen die ressorteren onder
het Samenwerkingsverband , die allen voor ten hoogste 5 jaar door het
Landelijk Autorisatiepanel worden benoemd. De leden van een
domeinpanel kiezen uit hun midden een voorzitter;

b. Het aantal Domeinpanels wordt vastgesteld door het Landelijk
Autorisatiepanel, in overleg met de onder het Samenwerkingsverband
ressorterende landelijke onderzoeksscholen;
c. Een Domeinpanel kent bij voorkeur een lid uit de (semi)publieke en
private sectoren van de samenleving;
d. Een Domeinpanel kent bij voorkeur een lid met bijzondere expertise
op het gebied van het beoordelen van kwaliteit en relevantie van
onderzoeksresultaten;
e. Een Domeinpanel dient inhoudelijk een afspiegeling te zijn van het
onderzoeksdomein waarvoor het panel is ingesteld;
f. Een Domeinpanel dient zo veel mogelijk de diversiteit binnen de
onderzoeksgemeenschap te weerspiegelen, in termen van leeftijd,
gender en functies; uitgesloten van benoeming zijn decanen en
onderzoeksdirecteuren.
2. Taak
Domeinpanels adviseren het Landelijk Autorisatiepanel ten aanzien van de
voor hen relevante onderdelen van het Instrument; deze adviezen worden
jaarlijks voor 1 mei uitgebracht, voorafgaande aan de vergadering van het
Landelijk Autorisatiepanel. Voorts draagt het bij aan de verdere ontwikkeling
van het Instrument.
3. Beslissingen
Een Domeinpanel streeft naar beslissingen genomen in consensus. In geval
geen consensus wordt bereikt, zal er gestemd worden met eenvoudige
meerderheid; bij het staken der stemmen is de stem van de voorzitter
doorslaggevend.
4. Minimale aanwezigheid
Aanwezigheid van minimaal de helft van het aantal leden van een
Domeinpanel is vereist om rechtsgeldig te kunnen vergaderen.
5. Systematische afwezigheid
In geval van niet-gemotiveerde systematische afwezigheid van een lid van
een Domeinpanel, zal de voorzitter het Landelijk Autorisatiepanel op de
hoogte brengen, op basis waarvan een lid kan worden gedechargeerd.
6. Verslagen
De adviezen van de Domeinpanels worden gepubliceerd op de website QRiH.
V GESCHILLEN
1. Bezwaren van een Domeinpanel tegen een besluit van het Landelijk
Autorisatiepanel.

a. Een Domeinpanel kan bezwaren tegen een besluit van het Landelijk
Autorisatiepanel over een op zijn domein betrekking hebbend
onderdeel van het Instrument uiterlijk 2 maanden na vaststelling
daarvan aanhangig maken bij het Landelijk Autorisatiepanel;
b. Een bezwaar kan alleen worden ingediend wanneer de in dit reglement
vastgestelde procedures zijn gevolgd;
c. Van het indienen van een bezwaar gaat geen opschortende werking
uit;
d. Wanneer geen oplossing wordt gevonden wordt door het Landelijk
Autorisatiepanel en het Domeinpanel gezamenlijk een
arbitragecommissie ingesteld, waarvan de uitspraken bindend zijn.
.
VI WERKGROEP
1. Samenstelling
De Werkgroep bestaat uit experts op het terrein van de beoordeling
van kwaliteit en relevantie van onderzoeksresultaten alsmede
personen die krachtens hun bestuurlijke of ambtelijke functie bij de
tot het Samenwerkingsverband behorende instituten of faculteiten zijn
betrokken, aan te wijzen door het Samenwerkingsverband.
2. Taak
De Werkgroep heeft tot taak het Landelijk Autorisatiepanel, de
Domeinpanels en de Secretaris te ondersteunen en gevraagd dan wel
ongevraagd van advies te dienen, alsmede te helpen de opgebouwde
deskundigheid op het domein van de beoordeling van kwaliteit en
relevantie van onderzoeksresultaten in stand te houden en verder te
ontwikkelen.

Vastgesteld: 18 juli 2017

